
I november 2005 stillede jeg op til valg som kandidat
for Schiller Instituttets Venner i København under te-
maet ”Når boblen brister... Et nyt Bretton Woods-fin-
anssystem!” Jeg advarede ikke blot om, at den danske
og internationale boligboble ville briste, men også om
at der oven på boligboblen var en
mange gange større international
finans- og spekulationsboble, der også
stod for fald.
     Den amerikanske boligboble er nu
bristet og der har været daglige tab og
konkurser på de såkaldte ”subprime
loans” – lån med dårlig sikkerhed. Så
kom krisen i firmaobligationerne og
markedet for lån til fusioner og opkøb.
I løbet af de sidste par dage er det så
også udlån til såkaldte ”gode betalere”
der er blevet et problem. Parallelt er tra-
fikken med billig og rigelig kapital via
den såkaldte ”yen carry trade” stoppet.
     Det har resulteret i at hedgefonde nu kollapser på
samlebånd og truer med at trække de banker, der har
lånt dem penge til at spekulere for, med i faldet. Andre
banker, der har penge i klemme hos banker med fal-
dende kreditværdighed, er også i knibe. I går, den 9.
august, resulterede den voksende mistillid i finansver-
denen i en kollaps af handlen på det europæiske
interbankmarked, hvor der i et par timer ingen var, der
ville låne penge ud. Den Europæiske Centralbank måtte
gribe ind og tilføre udlån på 95 milliarder euro for at
undgå et systemsammenbrud. Andre centralbanker
pumpede også penge ind og dagen efter sendte ECB
yderligere 60 mia. euro af sted. Selv Den danske Na-
tionalbank erklærede sig klar ved pengesprøjten, hvis
det skulle blive nødvendigt.
     Men vi står ikke med en lille brand, der kan slukkes
med penge, men med en systemkrise, der kun kan lø-
ses gennem at reorganisere hele det internationale fin-
anssystem. Det må ikke længere være grådige finans-
spekulanter, der blot tænker på at rage til sig her og nu,
som styrer udviklingen, men folkevalgte regeringer der
tænker på den nuværende og kommende befolknings
ve og vel. Vi må derfor etablere et nyt internationalt
Bretton Woods-finanssystem, inspireret af det, der blev

skabt under USA’s ledelse ved slutningen af 2. ver-
denskrig, som den amerikanske økonom og tidligere
demokratiske præsidentkandidat Lyndon LaRouche
længe har været fortaler for og som jeg foreslog det i
valgkampen for to år siden.

     USA, Rusland, Kina og Indien må
sammen med andre ledende lande blive
enige om en fælles platform og etab-
lere et nyt sæt internationale finansielle
spilleregler. Det nuværende finans-
system sættes under konkurs-
behandling, størstedelen af den gigan-
tiske ubetalelige gæld afskrives eller
fastfryses til evt. senere betaling, og det
sikres, at samfundenes vitale funktio-
ner fortsat kan fungere. Den fysiske
økonomi – landbrug, industri, infra-
struktur, hospitaler, skoler etc. – må
ikke væltes omkuld af den finansielle
krise.

     De seneste årtiers finansielle spekulation erstattes
af en tilbagevenden til faste valutakurser og finansielt
overopsyn fra nationernes side. Der udstedes billige
langfristede kreditter til investeringer i produktion og
iværksættelsen af store infrastrukturinvesteringer. I
Danmark f.eks. går vi hurtigt i gang med projekter som
Kattegatbroen, Femern Bælt-broen, Helsingør/
Helsingborgtunnelen, modernisering af vej- og jern-
banenettet samt etableringen af et dansk magnettog-
net. Dertil iværksætter vi hårdt tiltrængte investeringer
i uddannelsessystemet og hospitalsvæsenet. Alt sam-
men projekter, der kan sikre en stigning i den fremti-
dige velfærd, produktivitet og indtjening i den danske
økonomi.
     Forsøger vi fortsat at redde den nuværende
spekulationsødelagte finansstruktur gennem midlerti-
dige lappeløsninger, vil vi ødelægge resterne af den
fungerende fysiske økonomi vi har i dag. Erstatter vi
den derimod med et nyt system, der igen kan sikre vok-
sende fysiske økonomier verden rundt, kan det nuvæ-
rende finanssammenbrud faktisk føre til den form for
langsigtet økonomisk velstand, den vestlige verden fik
efter 2. Verdenskrig indenfor det gamle Bretton Woods-
finanssystems stabile rammer.

Boblen Brast!
Et nyt Bretton Woods-finanssystem nu
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